
गलुियेल्मो मार्कोनी 
(1874 - 1937) 

रेडिओ संशोधर्क 

र्किािणाऱ्या 
विजेमध्ये 
विद्युत शक्ती 
असत,े हे  
फँ्रर्कलिन आता 
लसद्ध र्करणार.  

हुशार आहे 
पोर!  

त्याने 
र्काही 
र्काळ 
नौदिात 
र्काम रे्कि ं
पाहहजे.   

िहान असताना गुलियेल्मो संशोधर्क बेंजालमन फँ्रर्कलिन 
यांच्या पात्राच ेसोंग घेऊन त्यांच ेविद्यतु प्रयोग र्करत असे. 

त्यामळेु त्याच ेइटालियन वपता ितैागत असत..  

बघ आई, मी 
तारांलशिाय घंटी 
िाजिू शर्कतो!  

एर्कदा रात्री  
उशीरा....  

ही तर जादचू 
झािी!  

भो! 

बॅटरी  
बॅटरी हिणगी 

स्रोत 

ट्रान्समीटर  ररसीव्हर  

मग त्याने हेनररर्क हर्ट्झ यांच्या विद्यतुचुंबर्कीय िहरींबद्दि िाचिे. गुलियेल्मेच्या मनात आिे, या 
िहरींमार््त, ट्रान्समीटर आणण ररसीव्हर यांच्यामध्ये बबनतारी संदेश पाििता येईि. या र्कल्पनेने 

त्यािा अगदी झपाटून टार्किे. त्याने हर्ट्झच ेप्रयोग िारंिार घरी र्करून पाहहिे.  

रुमाि   
  र्िर्कितोयस 

र्की  
        खेळतोयस?  

श्श! मी  
आराम  
र्करतेय.  

गधडयांनो, 
आिाज र्करू 

नर्का!  

बंदरु्कीचा आिाज! 
त्याने माझा संदेश 
ऐर्किा िाटतं.  

बँग! 

गप्प बस!  

त्याचा भाऊ अल्र्ान्सो त्यािा मदत र्करू िागिा. तो त्याचं्या बागेत 
ररसीव्हर घेऊन िाट बघत बसे. संदेश पोहोचल्यािर तो रुमाि र्िर्किनू 
संदेश पाििणाऱ्या पोटमाळ्यािरच्या गुलियेल्मोिा इशारा र्करत असे.  

ििर्करच, गुलियेल्मो दरू अंतरािर 
उभ्या असिेल्या अल्र्ान्सोिा 

संदेश पाििण्यात यशस्िी झािा.  

शांत 
राहा, मी 
झोपतोय. 



बबनतारी 
सदेंश? 

गमंतच आहे!  

जाऊ दे, त ेमाझ्या 
िडििांसारखे आहेत.  

गुलियेल्मोने इटिीतीि एर्का पोस्ट ऑर्ीसिा आपिा 
प्रयोग दाखििा. पण त्यांना त्यात रस िाटिा नाही.  

छान िाटिा तझुा 
प्रयोग, लमत्रा.  धन्यिाद!  

माझ ंहुशार बाळ!   

तंत्रज्ञ 

पैसा  

मग गुलियेल्मो इंग्िंििा गेिा. तेथीि टपाि खात्याने 
त्यािा पशैाची तसेच तांबत्रर्क मदतही रे्किी.  

िाइर्-जॅरे्कट 
घाि ूर्का?  

र्काळजी र्करू नर्कोस. 
चहा घे. मी त्यांना सदेंश 

पािििाय.  

....िायरिेस 
टेलिग्रार्मळेु िाचिो!   

आपण िाचिो!  

गुलियेल्मोच ेप्रयोग यशस्िी झािे. 1897 सािी त्याने िायरिेस टेलिग्रार् अँि लसग्नि या रं्कपनीची स्थापना 
रे्किी. 1898 मध्ये रं्कपनी रेडिओ बनि ूिागिी. 1909 सािी एस.्एस.्ररपब्लिर्क जहाज दसुऱ्या एर्का 
जहाजािा धिर्किे. त्यािेळी रेडिओ संपर््क यंत्रणेमळेु सि ्1700 प्रिाशांच ेजीि िाचिण्यात यश आिे. 

तू देशाची शान 
आहेस!  मिा िोर्काचें  

जीि िाचिायचेत, 
बाबा!   

शालबास पोरा!  
िाव्ि! 

आमचा हीरो! 

गुलियेल्मो इटिीत परतिा तेव्हा त्याचे हहरोसारखे स्िागत झािे. ििर्करच, रेडिओ िहरीचे अनेर्क निनिे उपयोग शोधण्यात 
आिे. रेडिओचा व्हाल्व्ह रेडिओ िहरींचा बारर्काईने शोध घेऊन त्यांचे उत्तम प्रसारण र्करत असे. 1920  सािी बिटीश 
िॉिर्काब्स्टंग र्कॉपोरेशनने (बीबीसीने) रेडिओिर र्करमणुर्कीचे र्कायक््रम सुरू रे्किे. पण गुलियेल्मोिा त्यात अब्जबात रस 

नव्हता. त्यािा आपल्या शोधाचा उपयोग समुद्रात अिर्किेल्या िोर्कांचे जीि िाचिण्यासािी र्करायचा होता. रेडिओचे इतर 
सगळे उपयोग त्यािा क्षुल्िर्क िाटत असत.    


